
Партида: 00610 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00610
Поделение: ________
Изходящ номер: 258 от дата 11/06/2015
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Комисия за регулиране на съобщенията
Адрес
ул. Гурко № 6
Град Пощенски код Страна
София 1000 Република 

България
Място/места за контакт Телефон
Комисия за регулиране на 
съобщенията

056 9492805; 0884 987036; 052 
9492811; 0884 987065

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Руси Златев, Димитър Атанасов
E-mail Факс
rzlatev@crc.bg
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.crc.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
www.crc.bg/section.php?lang=bg&id=1553

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Извършване на ремонтни дейности на обекти на КРС при следните 
обособени позиции:
Позиция 1: Ремонт на сграда на трафопост, находяща се в с. 
Брястовец, обл. Бургас;
Позиция 2: Ремонт на електрически съоръжения на сграда на КРС, 
находяща се в с. Брястовец, обл. Бургас;
Позиция 3: Ремонт на покрив, комини и пристройка за антените на 
сграда на КРС, находяща се в гр. Варна.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45000000УНП: 795c6cfc-4bdb-4b34-820a-e3d95d525e2f 1



Партида: 00610 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Настоящата поръчка се отнася до избор на изпълнител за сключване 
на договори с предмет: „Извършване на ремонтни дейности на 
обекти на КРС при следните обособени позиции:
Позиция 1: Ремонт на сграда на трафопост, находяща се в с. 
Брястовец, обл. Бургас;
Позиция 2: Ремонт на електрически съоръжения на сграда на КРС, 
находяща се в с. Брястовец, обл. Бургас;
Позиция 3: Ремонт на покрив, комини и пристройка за антените на 
сграда на КРС, находяща се в гр. Варна.”
Прогнозна стойност
(в цифри): 5917    Валута: BGN

Място на извършване
С. Брястовец, обл. Бургас; гр. Варна код NUTS: BG3

Изисквания за изпълнение на поръчката
І.   Минимални изисквания към кандидатите:

1. Представяне на списък на изпълнените договори с предмет, 
сходен на този по съответната позиция, за която участникът 
подава оферта. Минимално изискване - през последните 3 (три) 
години да са били изпълнени поне 3 (три) такива договора. 
2. Представяне на списък на специалистите, обучени и 
правоспособни за извършване на дейностите по изпълнение на 
поръчката, съгласно изискванията на Възложителя:
•най-малко един специалист, обучен и правоспособен за полагане 
на мазилки, полагане на хидроизолация, работа с бои, лакове (по 
позиция I и ІІІ);
•най-малко един специалист, обучен и правоспособен за работа с 
електрически съоръжения с номинално напрежение до 1000 V (по 
позиция IІ).
3. Представяне на протокол за оглед на обекта.
След огледa на обекта Изпълнителят изготвя детайлна количествено
-стойностна сметка за всяка една от дейностите и материалите, 
необходими за изпълнение на поръчката (по всяка от позициите). 
4. При изпълнение на поръчката Изпълнителят се задължава да 
спазва изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
5. При изпълнение на ремонтните дейности Изпълнителят се 
задължава да спазва всички изисквания съгласно сертификатите и 
инструкциите на използваните материали и продукти (инструкции за 
употреба, монтаж и др.).

ІІ. Минимални изисквания към изпълнение на поръчката:

За всяка една от трите позиции количествата на вложените при 
ремонта материали ще се основават на детайлната количествено-
стойностна сметка, изготвена от Изпълнителя при първоначалния 
оглед на обекта.

ІІІ. Организационни изисквания

1. Участникът в процедурата извършва задължителен предварителен 
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оглед на обекта с цел изготвяне на детайлна количествено-
стойностна сметка за дейностите и материалите, необходими при 
изпълнение на поръчката (за всяка една от позициите).
Лица за контакти: за получаване на допълнителна информация и 
организиране огледи на обектите, всеки работен ден от 9:00 до 
17:30 ч., както следва:

За обектите в с. Брястовец, обл. Бургас
г-н Руси Златев - началник отдел „ТЗ Бургас”, тел: 056/62 25 96, 
GSM 0884 987 036, e-mail: rzlatev@crc.bg;

За обекта в гр. Варна
г-н Димитър Атанасов – главен инспектор в отдел „ТЗ Варна”, тел: 
052/62 24 47, GSM 0884 987 065, datanasov@crc.bg .

2. По време на изпълнение на поръчката всички товаро-разтоварни 
дейности, доставки на материали, изхвърляне на отпадъци, както и 
движението на служителите на Изпълнителя в рамките на имота на 
териториалното звено, следва да бъде предварително съгласувано с 
г-н Руси Златев - началник отдел „ТЗ Бургас” и г-н Димитър 
Атанасов – главен инспектор в отдел „ТЗ Варна”.
3. След приключване на ремонтните дейности обектите се предават 
на Възложителя почистени, без дефекти и във вид, готов за 
употреба.
4. При предаване на обектите представители на Възложителя и 
Изпълнителя подписват двустранен приемо-предавателен протокол. 

ІV. Гаранционни изисквания

1. Гаранционният срок за всички строително-монтажни дейности и 
материали трябва да бъде съобразен с изискванията на Наредба № 2 
от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
2. По време на гаранционния срок Изпълнителят за своя сметка се 
задължава да отстрани появилите се дефекти и/или да замени 
некачествено вложените материали. 

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 02/07/2015 дд/мм/гггг Час: 17:30

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Подробно описание на всички изисквания, заложени в настоящата 
покана, са публикувани на интернет страницата на КРС на адрес: 
www.crc.bg, „Профил на купувача”, „Поръчки по реда на глава осма 
„а” от ЗОП”. 
Постъпилите оферти ще се отварят публично на 03.07.2015 г. в 
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14:00 ч. на адрес: гр. София, ул. "Гурко" № 6.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 02/07/2015 дд/мм/гггг
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 
 
 
 
 
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
 
 
 
 

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ С ПРЕДМЕТ: 
 

Извършване на ремонтни дейности на обекти на КРС при следните обособени позиции: 

Позиция 1: Ремонт на сграда на трафопост, находяща се в с. Брястовец, обл. Бургас; 

Позиция 2: Ремонт на електрически съоръжения на сграда на КРС, находяща се в с. 
Брястовец, обл. Бургас; 

Позиция 3: Ремонт на покрив, комини и пристройка за антените на сграда на КРС, 
находяща се в гр. Варна 

 
 

 
 
Настоящата публична покана e публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален 

код 9042828 на 16.06.2015 г.  
 
 
 

2015 г. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СЪДЪРЖАНИЕ 

 
 

Публична покана за избор на изпълнител за сключване на договори с предмет:  
Извършване на ремонтни дейности на обекти на КРС при следните обособени позиции: 
Позиция 1: Ремонт на сграда на трафопост, находяща се в с. Брястовец, обл. Бургас; 
Позиция 2: Ремонт на електрически съоръжения на сграда на КРС, находяща се в с. Брястовец, 

обл. Бургас; 
Позиция 3: Ремонт на покрив, комини и пристройка за антените на сграда на КРС, находяща се 

в гр. Варна: 
 
Раздел I. Общи положения. 

Раздел II. Описание на предмета на поръчката.  

Раздел III. Технически изисквания към изпълнението на поръчката. 

Раздел IV. Съдържание на офертата. 

Раздел V. Срок на валидност на офертата. 

Раздел VІ. Изисквания при изготвяне и представяне на офертата. 

Раздел VІІ. Срок за изпълнение на поръчката. 

Образец на оферта – Техническо предложение (Приложение 1). 

Образец на оферта – Ценово предложение (Приложение 2). 

Протокол за оглед на обекта (Приложение 3). 

Образец – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Приложение 4). 

Образец – Проект на договор (Приложение 5). 
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

На основание чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Комисията за регулиране 
на съобщенията (КРС), гр. София, ул. „Гурко” № 6, Ви кани да участвате в поръчка с предмет:  

„Извършване на ремонтни дейности на обекти на КРС при следните обособени позиции: 
Позиция 1: Ремонт на сграда на трафопост, находяща се в с. Брястовец, обл. Бургас; 
Позиция 2: Ремонт на електрически съоръжения на сграда на КРС, находяща се в с. 

Брястовец, обл. Бургас; 
Позиция 3: Ремонт на покрив, комини и пристройка за антените на сграда на КРС, 

находяща се в гр. Варна.” 
при условията и реда на глава осма „а” от ЗОП. 
 
Възложител по настоящата поръчка е Комисията за регулиране на съобщенията с адрес: 

гр. София, ул. „Гурко” № 6. 
Общата прогнозна стойност на поръчката е около 5 917 лв. без ДДС. 
За всяка позиция ще бъде сключен отделен договор. Ценовите оферти по позиции не 

следва да надвишават следните стойности без ДДС: 
За Позиция І – 3 417,00 лв.  
За Позиция ІІ - 1 250,00 лв.  
За Позиция ІІІ - 1 250,00 лв.  
Източник на финансиране: Средствата за изпълнение на поръчката се осигуряват от 

бюджета на КРС. 
 
Офертите ще се приемат всеки работен ден в деловодството на Комисия за регулиране на 

съобщенията, гр. София, ул. „Гурко” № 6, в срок до 17:30 ч. на 02.07.2015 г.  
Офертите ще се отварят на 03.07.2015 г. в  14:00 ч. на адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6, 

залата на IV ет.  
Отварянето на офертите ще се извърши публично при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. 
 
Участниците в процедурата следва да се съобразят с всички образци, указания, условия и 

изисквания, посочени в публичната покана.  
На първо място се класира участникът, чието предложение отговаря на всички изисквания на 

Възложителя и който e предложил най-ниска цена за изпълнение на поръчката.  
 
За информация, въпроси и уговаряне на ден и час за оглед се обръщайте към: 
 
 За обектите в с. Брястовец, обл. Бургас: 
Руси Златев  – Комисия за регулиране на съобщенията, тел. 056 949 2805, GSM 0884 987 036,  

e-mail: rzlatev@crc.bg; 
 
 За обекта в гр. Варна: 
Димитър Атанасов - Комисия за регулиране на съобщенията, тел. 052 949 2811, GSM 0884 

987 065,  e-mail: datanasov@crc.bg; 
 

 

София, 2015 г. 
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РАЗДЕЛ I 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящата поръчка се отнася до избор на изпълнител за сключване на договори с предмет: 

„Извършване на ремонтни дейности на обекти на КРС при следните обособени позиции: 
Позиция 1: Ремонт на сграда на трафопост, находяща се в с. Брястовец, обл. Бургас; 
Позиция 2: Ремонт на електрически съоръжения на сграда на КРС, находяща се в с. 

Брястовец, обл. Бургас; 
Позиция 3: Ремонт на покрив, комини и пристройка за антените на сграда на КРС, находяща 

се в гр. Варна.” 
2. В поръчката могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица 

и техни обединения. 
3. Участниците следва да отговарят на установените законови изисквания, както и на 

обявените от Възложителя условия. 
4. Настоящата покана е публикувана на Портала за обществени поръчки и на страницата на 

КРС в интернет в каре „Профил на купувача: Поръчки по реда на глава осма „а” от ЗОП”, съгласно 
разпоредбата на  чл. 101б, ал. 2 от ЗОП. 

5. Участниците нямат право да представят различни варианти в офертите си. 
6. Всеки участник следва да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще 

използва подизпълнители, както и да посочи дела на тяхното участие. 
7. Оценката на офертите ще се извършва на база на критерий „най-ниска цена”.  

 
 
РАЗДЕЛ II 
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 
1. КРС разполага със сгради в с. Брястовец, обл. Бургас, и в гр. Варна, в които са разположени 

съоръжения на дистанционно управляеми станции за радиомониторинг.  
2. Предмет на поръчката е извършването на ремонтни дейности на посочените обекти на КРС 

при следните обособени позиции: 
Позиция 1: Ремонт на сграда на трафопост, находяща се в с. Брястовец, обл. Бургас; 
Позиция 2: Ремонт на електрически съоръжения на сграда на КРС, находяща се в с. Брястовец, 

обл. Бургас; 
Позиция 3: Ремонт на покрив, комини и пристройка за антените на сграда на КРС, находяща се 

в гр. Варна. 
3. Описание на обектите за ремонт: 

 
3.1. Позиция 1: Ремонт на сграда на трафопост, находяща се в с. Брястовец, обл. Бургас: 
1. Сградата на трафопоста е разположена на територията на дистанционно управляема 

станция (ДУС) „Брястовец” в землището на с. Брястовец, обл. Бургас. ДУС „Брястовец” е част от 
Националната система за мониторинг на радиочестотния спектър. В помещението е монтиран силов 
трансформатор - 50 kVA, който се използва за електрозахранване на станцията. Сградата на 
трафопоста представлява тухлена постройка, изградена и пусната в експлоатация през 1986 год.  
(фиг.1).  

Габаритните размери на сградата на трафопоста са: височина - 7.14 м, ширина - 3х3м., 
подробно описани на приложените чертежи (фиг. 2 и фиг. 3).  
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Фиг.1 
 

 
 

Фиг.2 
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Фиг.3. 
 

2. На сградата на трафопоста трябва да се извърши строителен ремонт на покрив, 
външни и вътрешни стени, който трябва да включва: 

- Премахване на повреден бетон и замазки – около 14,50 м 2 ; 

- Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена, средна сложност – около 120,00 кг.; 

- Доставка и полагане на армиран бетон клас В 20 за всички конструкции – около 3,20 м 3; 

- Изпълнение на лек бетон с наклон над 4 см. – около 14,50 м 2 ; 

- Сваляне на стара вътрешна мазилка по стени и тавани – около 82,00 м 2 ; 

- Сваляне на стара външна мазилка по стени – около 93,00 м 2 ; 

- Направа на вътрешна гладка вароциментова мазилка, включително шприцоване – около 82,00 
м 2 ; 

- Направа на външна гладка вароциментова мазилка, включително шприцоване – около 93,00 м 
2 ; 

- Ремонт на чела и козирки на покрива със силен циментов разтвор – около  14,50 м.; 

- Нанасяне на дълбокопроникващ грунд – около 82,00 м 2 ; 

- Вътрешно боядисване по стени и тавани – около 82,00 м 2 ; 

- Боядисване на неплътни метални повръхности – около 12,00 м 2 ; 

- Външно боядисване с фасаген – около 93,00 м 2 ; 

- Отстраняване на покривна изолация – около 14,50 м2 ; 

- Грундиране на бетонови повърхности, включително почистване – около 14,50 м2 ; 

- Изпълнение на хидроизолация 4 мм с посипка на газопламъчно залепване – около 14,50 м2 ; 
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- Натоварване и извозване на строителните отпадъци до депо, включително заплащане на 
дължимите такси – около 5,30 м 3 ; 

 

Технологията на изпълнение на строителните дейности следва да осигурява здраво 
свързване на полаганите материали с конструкцията на трафопоста с цел непропускане на вода. 

3.2. Позиция 2: Ремонт на електрически съоръжения на сграда на КРС, находяща се в с. 
Брястовец, обл. Бургас: 

 
1. Дистанционно управляема станция (ДУС) „Брястовец” е разположена в землището на с. 

Брястовец, обл. Бургас. ДУС „Брястовец” е част от Националната система за мониторинг на 
радиочестотния спектър. На обекта е необходимо да се извършат ремонтни дейности на външно 
парково осветление, ремонт на ел. инсталация и осветителни тела в основната сграда, както и 
монтиране на влагоустойчива муфа. 

2. Ремонтните работи по ел. съоръженията на обект „ДУС „Брястовец” трябва да включват: 
 

-  Монтиране на влагоустойчива муфа за кабели НН 4х150 мм² в агрегатното помещение – 3 
бр.; 
-  Профилактика на хидрофорната уредба – 1 бр.; 
-  Ремонт на главно електроразпределително табло – 1 бр.; 
-  Профилактика и ремонт на ел. инсталация НН в помещението на главно 
електроразпределително табло – 1 бр.; 
-  Демонтаж, ремонт и монтаж на луминисцентно тяло за 3 бр.ЛЛ по 40 W – 4 бр.; 
-  Подмяна управлението за районно осветление – 1 бр.; 
-  Прозвъняване на кабели между стълбове – 13 бр.; 
-  Измерване на защитно заземяване – издаване на измерителен протокол – 2 бр. 

 
3.3. Позиция 3: Ремонт на покрив, комини и пристройка за антените на сграда на КРС, 
находяща се в гр. Варна: 
 
1. КРС ползва част от сградата на Телевизионна ретранслаторна станция „Джанавара” (кв. 

Аспарухово, гр. Варна). Телевизионна ретранслаторна станция „Джанавара” представлява триетажна 
сграда със застроена площ от 254 кв. м. Част от помещенията на технологичната сграда се използват 
за необслужваема дистанционно-управляема станция за радиомониторинг. На покривното 
пространство е разположена механична конструкция за закрепване на антенно-фидерната система на 
стационарната станция.  

Aнтенната система на стационарната станция за мониторинг на радиочестотния спектър е 
монтирана върху пристройката на стълбищна клетка, осигуряваща достъпа до покрива на сградата.   
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Фиг. 3 
 
2. На обекта трябва да се извърши частичен строителен ремонт на покрива. 

Основни строителни дейности за външния ремонт, които следва да се извършат от 
Изпълнителя:  

- Демонтаж, пречукване и сваляне на мазилка, тухлена зидария от комини и покривна къща – 
около 5 м²;; 

- Презиждане на комини и къща – около 5 м²; 
- Демонтаж на хидроизолация по покрив около комини – около 50 м²; 
- Изкърпване с вароциментова мазилка по комини и пристройка - около 10 м². 
- Циментова шпакловка по комини и къща – около 30 м²; 
- Доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина около комини и пристройка – 

около 10 м; 
- Грундиране и боядисване с фасаген на комини и пристройка – около 38 м². 
- Доставка и полагане на армирана течна хидроизолация на ламаринен покрив на 

пристройка (къща) - около 6 м². 

 стр. 9/23



- Доставка и полагане на хидроизолация 4 мм с посипка на газопламъчно залепване – около 
50 м²; 

- Натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо, включително заплащане на 
дължимите такси – около 3,00 м 3. 

Технологията на изпълнение на строителните дейности следва да осигурява здраво 
свързване на полаганите материали с конструкцията на трафопоста  с цел непропускане на вода. 

Количествата, посочени в настоящата публична покана, са приблизителни. Допуска се при 
подаване на офертата участникът да промени някои от количествата и квадратурата от 
обхвата на поръчката.  

 

РАЗДЕЛ ІІІ 
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

 
І.   Минимални изисквания към кандидатите: 
 
1. Представяне на списък на изпълнените договори с предмет, сходен на този по съответната 

позиция, за която участникът подава оферта. Минимално изискване - през последните 3 (три) години 
да са били изпълнени поне 3 (три) такива договора.  

2. Представяне на списък на специалистите, обучени и правоспособни за извършване на 
дейностите по изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя: 

 най-малко един специалист, обучен и правоспособен за полагане на мазилки, полагане на 
хидроизолация, работа с бои, лакове (по позиция I и ІІІ); 
 най-малко един специалист, обучен и правоспособен за работа с електрически съоръжения с 
номинално напрежение до 1000 V (по позиция IІ). 
3. Представяне на протокол за оглед на обекта. 
След огледa на обекта Изпълнителят изготвя детайлна количествено-стойностна сметка за 

всяка една от дейностите и материалите, необходими за изпълнение на поръчката (по всяка от 
позициите).  

4. При изпълнение на поръчката Изпълнителят се задължава да спазва изискванията на 
Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 
труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

5. При изпълнение на ремонтните дейности Изпълнителят се задължава да спазва всички 
изисквания съгласно сертификатите и инструкциите на използваните материали и продукти 
(инструкции за употреба, монтаж и др.). 

 
ІІ. Минимални изисквания към изпълнение на поръчката: 
 
За всяка една от трите позиции количествата на вложените при ремонта материали ще се 

основават на детайлната количествено-стойностна сметка, изготвена от Изпълнителя при 
първоначалния оглед на обекта. 

 
ІІІ. Организационни изисквания 

 
1. Участникът в процедурата извършва задължителен предварителен оглед на обекта с цел 

изготвяне на детайлна количествено-стойностна сметка за дейностите и материалите, необходими при 
изпълнение на поръчката (за всяка една от позициите). 

Лица за контакти: за получаване на допълнителна информация и организиране огледи на 
обектите, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч., както следва: 

 
За обектите в с. Брястовец, обл. Бургас 
г-н Руси Златев - началник отдел „ТЗ Бургас”, тел: 056/62 25 96, GSM 0884 987 036, e-mail: 

rzlatev@crc.bg; 
 

За обекта в гр. Варна 
г-н Димитър Атанасов – главен инспектор в отдел „ТЗ Варна”, тел: 052/62 24 47, GSM 0884 

987 065, datanasov@crc.bg . 
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2. По време на изпълнение на поръчката всички товаро-разтоварни дейности, доставки на 

материали, изхвърляне на отпадъци, както и движението на служителите на Изпълнителя в рамките на 
имота на териториалното звено, следва да бъде предварително съгласувано с г-н Руси Златев - 
началник отдел „ТЗ Бургас” и г-н Димитър Атанасов – главен инспектор в отдел „ТЗ Варна”. 

3. След приключване на ремонтните дейности обектите се предават на Възложителя 
почистени, без дефекти и във вид, готов за употреба. 

4. При предаване на обектите представители на Възложителя и Изпълнителя подписват 
двустранен приемо-предавателен протокол.  

 
ІV. Гаранционни изисквания 

 
1. Гаранционният срок за всички строително-монтажни дейности и материали трябва да бъде 

съобразен с изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите 
в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти. 

2. По време на гаранционния срок Изпълнителят за своя сметка се задължава да отстрани 
появилите се дефекти и/или да замени некачествено вложените материали.  
 

 
РАЗДЕЛ IV 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 
 
Офертата задължително трябва да съдържа: 
 
1. Посочен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или удостоверение за 

актуалното състояние (оригинал или заверено копие), издадено не по-рано от 3 (три) месеца от датата 
на подаване на офертата. Ако участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. 

2. Списък на специалистите, обучени и правоспособни за извършване на дейностите по 
изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя. 

3. Доказателства за опита и квалификацията на персонала на участника: 
- декларация за правоспособност на лицата, които ще извършват дейностите по изпълнение на 

поръчката (по всяка от позициите); 
- удостоверение за придобита квалификационна група по безопасност при работа по 

електрообзавеждане с напрежение до 1000 V (по позиция II); 
4. Протокол за извършен оглед на обекта (Приложение 3). 
5. Декларация за спазване изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 
работи. 

6. Срок за изпълнение на поръчката. 
7. Срок на валидност на офертата. 
8. Списък на изпълнените договори - през последните 3 (три) години следва да са изпълнени 
поне 3 (три) договора с предмет, сходен на този по съответната позиция, за която участникът 
подава оферта.  
9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, попълнена по 
образец, съгласно Приложение 4 от документацията. 
10. Проект на договор съгласно Приложение 5 от документацията. 
11. Списък на документите, съдържащи се в офертата. 
12. Техническо предложение - изготвя се съгласно приложения Образец на оферта – 

Техническо предложение (Приложение 1) и следва да отговаря на изискванията на настоящата 
документация. 

13. Ценово предложение:  
- изготвя се съгласно приложения Образец на оферта - Ценово предложение (Приложение 2); 

 - в ценовото предложение се посочва общата крайна цена за изпълнение на поръчката и 
цените по видове дейности с включен ДДС; 
 - цената е окончателна и включва всички разходи при изпълнение на поръчката, вкл. наеми на 
строителна техника, транспорт на строителните материали до мястото на изпълнение на поръчката, 
командировъчни на служители и др.  
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РАЗДЕЛ V 
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 
 
Офертите, които ще бъдат представени от участниците в поръчката, трябва да бъдат със срок 

на валидност най-малко 90 календарни дни. 
 

РАЗДЕЛ VI 
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 
 
1. С представянето на оферта участникът приема напълно всички условия и изисквания, 

посочени в тази покана, при спазване на действащото законодателство.  
2. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на 

обявените в поканата, води до отстраняване на този участник от Възложителя. 
3. Офертите се представят лично от участника или от упълномощено от него лице в 

деловодството на КРС на ул. „Гурко” № 6, или се изпращат по пощата с препоръчано писмо с обратна 
разписка или чрез куриерска служба. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или 
куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, 
че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за 
подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

4. Офертите могат да се подават всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч., в срок до    ........2015 
г.  

5. Върху плика с офертата трябва да бъде отбелязана следната информация: 
- адрес: Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Гурко” № 6; 
- наименованието на поръчката/позицията, за която участникът подава оферта; 
- име, адрес, лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес на 

участника. 
6. Пликът по предходната точка съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани 

плика, както следва: 
- плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, посочени в 

Раздел IV „Съдържание на офертата” от т. 1 – 11, отнасящи се до критериите за подбор на 
участниците; 

- плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя 
техническото предложение на участника (Приложение 1); 

- плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участник 
(Приложение 2).  

6. Не се приемат за участие в поръчката оферти, които: 
- са представени в незапечатан или скъсан плик; 
- са представени след изтичане на крайния срок. Такава оферта се връща на участника с 

препоръчано писмо с обратна разписка на адреса съгласно търговската му регистрация. 

   

РАЗДЕЛ VII 
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 
7.1. Срокът за изпълнение на поръчката се посочва в офертата и не може да бъде повече от 30 

календарни дни. В случай, че участникът участва по повече от една позиция, то общия срок за 
изпълнение на дейностите следва да е не повече от 30 дни.   

7.2. Дейностите за изпълнение на поръчката, следва да бъдат извършвани с начален час 09:00 
ч. и краен час 17:30 ч.  
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                 Приложение 1 
                                                                                                                      Образец на оферта 

 
ОФЕРТА 

 
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
(попълва се съответната позиция, за която участникът подава оферта) 
 
Настоящото предложение е подадено от: 
 
………………………………………………………………………………………….. 

/наименование на участника, ЕИК/ 
представлявано от: 
. ………………………………………………………………………………………… 

/трите имена и ЕГН/  
в качеството му на: …………………………………………………………...……………… 

/длъжност/ 
 
адрес по регистрация : 
…………………………………………………………………………………………… 

/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./ 
адрес за кореспонденция: 
…………………………………………………………………………………………… 

/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./ 
телефон/ факс: ……………………………. 
 
e-mail : …………………………………….. 
 

1.Предлагаме да извършим: 
 

……………………………………………………………………………………………………….. 
(попълва се съответната позиция, за която участникът подава оферта) 

2. Гаранционният срок включва:…………………………………………………………… 
 3. Срокът за изпълнение на поръчката  е ……………….. дни от датата на подписване на 
договора (не повече от 30 календарни дни). 

4. Офертата ни е валидна ………….календарни дни, считано от датата на отваряне на същата 
от Възложителя (не по-малко от 90 календарни дни). 

5. Място на изпълнение на предмета на поръчката – обект на КРС, в с./ гр. ……...  
            6. Посочва се дали ще се използват подизпълнители при изпълнението на поръчката, както и 
дела на тяхното участие. 

 
 

Дата: ……………… 2015 г.                              ПРЕДСТАВИТЕЛ: …………………….. 
                                     (подпис, печат) 
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                                Приложение 2 
                                                                                                                      Образец на оферта 

 
ОФЕРТА 

 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
(попълва се съответната позиция, за която участникът подава оферта) 
 
Настоящото предложение е подадено от: 
 
………………………………………………………………………………………….. 

/наименование на участника, ЕИК/ 
представлявано от: 
. ………………………………………………………………………………………… 

/трите имена и ЕГН/  
 
в качеството му на: …………………………………………………………...……………… 

/длъжност/ 
 
адрес по регистрация : 
…………………………………………………………………………………………… 

/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./ 
 
адрес за кореспонденция: 
…………………………………………………………………………………………… 

/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./ 
телефон/ факс: ……………………………. 
 
e-mail : …………………………………….. 
 
 

1.  Цената ни за изпълнение на поръчката с предмет: 
  

……………………………………………………………………………………………………… e:  
 

 …………………………. (…………) лв. без ДДС  
  
 …………………………. (…………) лв. с ДДС  

 

2. Ценовото ни предложение за изпълнение на поръчката по видове дейности и количество е, 
както следва:  

 
Позиция 1: Ремонт на сграда на трафопост, находяща се в с. Брястовец, обл. Бургас: 
 

 

 
Дейности по изпълнение на поръчката Количество Цена, лв. 

без ДДС 
Цена, лв. 
с ДДС 

1. Премахване на повреден бетон и замазки    

2. Доставка, изработка и монтаж на 
армировка-обикновена, средна сложност 

   

3. Доставка и полагане на армиран бетон    
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Дейности по изпълнение на поръчката Количество Цена, лв. Цена, лв. 

без ДДС с ДДС 
клас В 20 за всички конструкции 

4. Изпълнение на лек бетон с наклон над 4 
см. 

   

5. Сваляне на стара вътрешна мазилка по 
стени и тавани 

   

6. Сваляне на стара външна мазилка по 
стени 

   

7. Направа на вътрешна гладка 
вароциментова мазилка, включително 
шприцоване 

   

8. Направа на външна гладка вароциментова 
мазилка, включително шприцоване 

   

9. Ремонт на чела и козирки на покрива със 
силен циментов разтвор 

   

10. Нанасяне на дълбокопроникващ грунд    

11. Вътрешно боядисване по стени и тавани    

12. Боядисване на неплътни метални 
повръхности 

   

13. Външно боядисване с фасаген    

14. Отстраняване на покривна изолация    

15. Грундиране на бетонови повърхности, 
включително почистване 

   

16. Изпълнение на хидроизолация 4 мм с 
посипка на газопламъчно залепване 

   

17. Натоварване и извозване на строителните 
отпадъци до депо, включително 
заплащане на дължимите такси 

   

 

Обща цена за изпълнение на поръчката: 

  

 
 

Позиция 2: Ремонт на електрически съоръжения на сграда на КРС, находяща се в с. 
Брястовец, обл. Бургас: 

 
 

 Дейности по изпълнение на поръчката Количество Цена, лв. 
без ДДС 

Цена, лв. 
с ДДС 

1. Монтиране на влагоустойчива муфа за 
кабели НН 4х150 мм² в агрегатното 
помещение 

   

2. Профилактика на хидрофорната уредба    
3. Ремонт на главно 

електроразпределително табло  
 

   

4. Профилактика и ремонт на ел. 
инсталация НН в помещението на главно 
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електроразпределително табло 
5. Демонтаж, ремонт и монтаж на 

луминисцентно тяло за 3 бр.ЛЛ по 40 W 
   

6. Подмяна управлението за районно 
осветление 

   

7. Прозвъняване на кабели между стълбове    
8. Измерване на защитно заземяване – 

издаване на измерителен протокол 
   

 
Обща цена за изпълнение на поръчката: 

  

 

Позиция 3: Ремонт на покрив, комини и пристройка за антените на сграда на КРС, 
находяща се в гр. Варна: 

 
 Дейности по изпълнение на 

поръчката 
Количество Цена, лв. 

без ДДС 
Цена, лв. 
с ДДС 

1. Демонтаж, пречукване и сваляне на 
мазилка, тухлена зидария от комини 
и покривна къща 

   

2. Презиждане на комини и къща    
3. Демонтаж на хидроизолация по 

покрив около комини 
   

4. Изкърпване с вароциментова 
мазилка по комини и пристройка 

   

5. Циментова шпакловка по комини и 
къща 

   

6. Доставка и монтаж на обшивка от 
поцинкована ламарина около комини 
и пристройка 

   

7. Грундиране и боядисване с фасаген 
на комини и пристройка 

   

8. Доставка и полагане на армирана 
течна хидроизолация на ламаринен 
покрив на пристройка (къща) 

   

9. Доставка и полагане на 
хидроизолация 4 мм с посипка на 
газопламъчно залепване 

   

10. Натоварване и извозване на 
строителни отпадъци до депо, 
включително заплащане на 
дължимите такси 

   

 
Обща цена за изпълнение на поръчката: 

  

 
Цената е окончателна и включва всички разходи при изпълнение на поръчката, вкл. наеми 

на строителна техника, транспорт на строителните материали до мястото на изпълнение на поръчката, 
командировъчни на служители  и др.  

 

 
Дата: ……………… 2015 г.                              ПРЕДСТАВИТЕЛ: …………………….. 

                                    (подпис, печат) 
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 Приложение 3 
 

ПРОТОКОЛ  ЗА ОГЛЕД 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

(попълва се съответната позиция, за която участва кандидата) 
 

 
Долуподписаният: .................................................................................................. ……… 
 

...........................................................................................................................................................  
 
Представляващ (и)…................................................................................................................ ….. 
 
...........................................................................................................................................................  
(в случай, че огледът се извършва от лице, което не представлява участника по закон, е 
необходимо представяне на надлежно пълномощно, което се прилага към настоящия протокол)  
 

Декларирам, че на .............................. 2015 г. посетих (ме) и огледах (ме) обект   
 

………………………………………………………………………………………………………… 
  

 
 
 
дата: ................... 2015 г.  Подпис: ......................... 
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Приложение 4 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ  
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5   

от Закона за обществените поръчки 
  
Подписаният/ата 
.................................................................................................................................................................. 

(трите имена) 
в качеството си на 
.................................................................................................................................................................. 

(длъжност) 
на .................................................................................................................................................................. 

(наименование на участника) 
ЕИК/БУЛСТАТ 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................. 

в съответствие с изискванията на Възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет 
"..........." 

  
ДЕКЛАРИРАМ: 

1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран 
съм (невярното се зачертава) за:  
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране 
на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;  
2. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т. 23а от 
допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 
неговата организация. 
3. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  
 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.  
Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7-дневен срок 
от настъпването им. 
Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в 
които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1 - 4, са:  
1. 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
2. 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
3. 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), 
които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за обстоятелствата по т. 1 - 4, 
са:  
1. 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
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2. 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
3. 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
  
Дата ............................/ ............................/ .............................................................................................. 
Име и 
фамилия 

............................................................................................................................................................

Подпис на 
лицето (и 
печат) 

.......................................................................................................................................................... 

_____________________  
Декларацията се подписва задължително от лицето или от лицата, които представляват 
съответния участник според документите му за регистрация. Декларацията е задължителна 
част от офертата и се прилага в Плик № 1. 
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Приложение 5 
 
 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
 

Днес, ……….....2015 г. в гр.София, се сключи настоящият договор между: 
 
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, със седалище в гр. София, ул. „Гурко” № 6, ЕИК: 
121747864, представлявана от д-р Веселин Божков – Председател и Соня Маджарова – Главен 
счетоводител, наричана по-долу Възложител, от една страна, 
 
и 
 
……………………………………… със седалище и адрес на регистрация в ...................... ЕИК: 
...................., тел.: ..................., представлявано от .................... в качеството му на ……………….., 
наричано по-долу Изпълнител, от друга страна, 
 
с който страните се договориха за следното: 
 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 
Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши ремонт на  ……………………….. 
(попълва се съответната позиция), включващ дейностите, описани в Приложение № 1 „Техническо 
предложение”. 
 
Чл. 2. Видът и обемът на извършената от Изпълнителя работа и вложените материали са посочени в 
Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящия Договор. 
 
ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 
Чл. 3. /1/. Изпълнителят е длъжен да осигури всички необходими материали и ресурси за изпълнение 
на възложените дейности. 
/2/. Изпълнителят е длъжен да извършва качествено възложените му дейности. 
 
Чл. 4. /1/. Изпълнителят е длъжен да проучи основно обекта, наличната информация за него и всички 
други обстоятелства, които биха могли да окажат влияние върху предложената цена. 
/2/. Изпълнителят е длъжен да изпълни възложените му дейности съгласно изискванията на 
Възложителя, техническите и технологични правила и норми за съответните дейности в съответствие 
с Правилата за извършване и приемане на строителните и монтажни работи /ПИПСМР/. 
/3/. Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при изпълнението на дейностите е 
допуснал отклонения от изискванията на съответните нормативни актове. 
/4/. Изпълнителят е длъжен да осигури постоянно техническо ръководство на обектите. 
 
Чл. 5. /1/. Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, 
безопасността при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V, опазването на природната 
среда и здравословните и безопасни условия на труд. 
/2/. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълняваните дейности, 
са за сметка на Изпълнителя, доколкото не са резултат от действия или бездействия на Възложителя. 
/3/. За вреди, причинени на трети лица, публично или частно имущество при или по повод изпълнение 
на дейностите по настоящия договор, отговорност носи изцяло Изпълнителят. Изпълнителят носи 
регресна отговорност спрямо Възложителя, ако последния заплати обезщетение за такъв вид вреди. 
 
Чл. 6. При необходимост от промяна на договорните условия относно обема и обхвата на работа, по 
искане на Възложителя се сключва допълнително споразумение. В този случай Изпълнителят 
продължава изпълнението на дейностите съобразно договорените нови условия. 
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Чл. 7. Изпълнителят носи пълна отговорност за евентуални злополуки на обекта по отношение на 
своите работници, подизпълнители и трети лица, посещаващи обекта. 
 
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 
Чл. 8. Възложителят е длъжен да предаде на Изпълнителя обекта за извършване на дейностите по 
договора, което се удостоверява с приемо-предавателен протокол. 
 
Чл. 9. Възложителят следва да запознае и инструктира Изпълнителя, в случай че са налице 
специфични условия за изпълнение на дейностите на обекта. 
 
Чл. 10. /1/. Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на 
настоящия договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя. 
/2/. Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на 
строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от условията на Приложение 
№ 1 към договора. 
 
Чл. 11. Възложителят е длъжен да осигури необходимите средства за финансиране на дейностите по 
договора. 
 
ІV. СРОК НА ДОГОВОРА 
 
Чл. 12. /1/ Настоящият договор влиза в сила, считано от датата на подписването му. 
/2/. Срокът за изпълнение на дейностите по договора е ..........……… дни, считано от датата на 
подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 8 от договора. 
/3/. При наличие на неблагоприятни атмосферни условия, възпрепятстващи изпълнението на 
дейностите в срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме мерки чрез насищане с работна ръка на 
строителната площадка или промяна на работното време на ангажирания човешки ресурс за 
наваксване на изоставането при подобряване на атмосферните условия. 
 
Чл. 13. /1/. При спиране на дейностите поради непреодолима сила (напр. земетресения, пожари, 
наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански вълнения, както и забрани, ограничения, 
предписания, нареждания и други подобни, наложени с индивидуални или нормативни актове на 
държавни и общински органи) предвидените в предходния член срокове се удължават със срока на 
спирането. 
/2/. За възникването и преустановяването на непреодолима сила Изпълнителят е длъжен в 3 /три/ 
дневен срок писмено да уведоми Възложителя. 
/3/. Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие настъпи вследствие неположена грижа 
от страна на Изпълнителя или ако при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно. 
/4/. Ако непреодолимата сила продължи повече от 45 /четиридесет и пет/ дни и няма признаци за 
скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати договора, като писмено уведоми 
другата страна. 
/5/. Гаранционният срок на извършените по договора дейности е …… години, съгласно Наредба № 2 от 
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 
Срокът започва да тече от подписване на приемо-предавателния протокол за реално извършени 
дейности по чл. 14, ал. 4. 
 
V. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 
Чл. 14. /1/. Общата цена по договора е в размер на …………/…………… с ДДС.  
/2/. Цената по предходната алинея е за действително извършените дейности, чието изпълнение е 
установено с двустранен протокол между представителите на Изпълнителя и Възложителя. В 
цената по ал. 1 се включва стойността на вложените материали, всички разходи за труд, механизация, 
енергия, складиране и др. подобни, както и печалбата за Изпълнителя. 
/3/. Единичните цени на видовете работи се приемат за „твърдо договорени” цени и са посочени в 
Приложение № 2 „Ценово предложение”, неразделна част от настоящия договор. Отчетени са 
инфлационните и други процеси, влияещи пряко върху формирането на тези цени, и последните 
остават неизменни за срока на договора. 
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/4/. Извършените работи се заплащат по стойността, посочена в приемо-предавателния протокол за 
реално извършени дейности, след извършена проверка от страна на упълномощените представители 
на страните по договора и след издадена данъчна фактура. Срокът на плащането е 10 работни дни, 
считано от подписване на приемо-предавателния протокол за реално извършени дейности. 
/5/. Възложителят извършва плащането по банкова сметка на Изпълнителя: 
................. 
................. 
................. 
 
Чл. 15. /1/. Извършването на допълнителни видове дейности, които не са посочени в Приложенията 
към договора, се договаря и заплаща допълнително, като за целта се подписва споразумение към 
договора. Допълнителни споразумения за нови видове работи и допълнителни количества могат да се 
сключват до 10% от стойността на договора.  
/2/. При доказани изменения в количеството на договорени видове дейности, в рамките на срока на 
изпълнение на договора, същите се остойностяват по единичните цени, посочени в Приложение № 2 
към договора. 
 
VІ. НОСЕНЕ НА РИСКА 
 
Чл. 16. Рискът от случайно погиване или повреждане на обекта се носи от Изпълнителя до момента 
на прекратяване на настоящия договор. 
 
Чл. 17. /1/. Ако възникнат препятствия за изпълнение на дейностите по договора, всяка от страните е 
задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни действия за отстраняване на тези 
препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тях. 
/2/. Ако при отстраняването на препятствията по преходната алинея страната, която не носи 
задължение или отговорност за това, е направила разноски, тя се обезщетява от насрещната страна в 
размера на направените и документално доказани разходи. 
 
VІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ 
 
Чл. 18. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинените на 
насрещната страна вреди съгласно гражданското и търговското законодателство. 
 
Чл. 19. При забавяне на завършването и предаването на дейностите по този договор в срока по чл.12 
ал. 2 Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0.3 % от общата цена на Договора за всеки 
просрочен ден, но не повече от 10 % от общата цена на Договора. 
 
Чл. 20. /1/. При виновно некачествено извършване на дейностите, освен задължението за 
отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 от Закона за задълженията и 
договорите, Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 5% от стойността на некачествено 
изпълнените дейности. 
/2/ Ако недостатъците, констатирани при приемането на дейностите или по ал. 1, не бъдат отстранени 
в договорения между страните срок, Изпълнителят дължи освен неустойката по преходната алинея, 
още и неустойка в размер на 5% от стойността на разноските за отстраняване на недостатъците. 
 
Чл. 21. Ако Възложителят е в забава за плащане по този договор, той дължи неустойка в размер на 
законовата лихва върху размера на забавеното плащане за периода на забавата, но не повече от 10% 
от общата цена по договора. 
 
VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 
Чл. 22. /1/. Действието на този договор се прекратява: 
- с изпълнение на дейностите по договора; 
- по взаимно съгласие между страните; 
- при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложените дейности. 
/2/. Възложителят може по всяко време до предаването на работите да прекрати действието на 
договора. В този случай той е длъжен да заплати на Изпълнителя стойността на извършените до 
момента на прекратяването дейности. 
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/3/. Ако в процеса на изпълнение се установи, че Изпълнителят ще просрочи завършването и 
предаването на различните видове работи с повече от 10 /десет/ дни или същите няма да бъдат 
завършени по уговорения начин и с нужното качество, Възложителят може да развали Договора. В 
този случай Възложителят заплаща на Изпълнителя само стойността на работите, които са 
извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди Възложителят може да 
претендира обезщетение. 
 
ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Чл. 23. Всяка от страните гарантира, че информацията и документацията, която е получила, ще се 
използва от нея само за целите на договора и няма да се предоставя на трети лица, с изключение на 
такива, пряко свързани с изпълнението на задълженията по договора. 
 
Чл. 24. Страните определят следните представители, отговарящи за изпълнението на 
договора: 
 
За Изпълнителя:  .................................................. 
За Възложителя: ……………………………....... 
 
Чл. 25. В случай на неизпълнение на задължения по сключения договор или потенциална опасност от 
загуби и щети, упълномощените представители на съответната страна информират насрещната 
страна за посочените обстоятелства.  
 
Чл. 26. Всяка от страните своевременно уведомява насрещната страна при промяна на свой 
упълномощен представител, както и на други данни от значение за изпълнението на договора. 
 
Чл. 27. Всички съобщения и обвързващи волеизявления във връзка с договора са действителни, само 
ако са направени в писмена форма. За целите на договора, писмената форма включва писмен 
документ, телеграма и телефакс, отговарящи на изискванията на Търговския закон. 
 
Чл. 28. Всички спорове, възникнали при или по повод изпълнението на договора, включително 
спорове, свързани с неговата действителност, тълкуване, попълване на празноти, приспособяване към 
нововъзникнали обстоятелства или прекратяване, ще бъдат решавани от страните извънсъдебно, чрез 
добросъвестни преговори, а при невъзможност да бъде постигнато споразумение – от  компетентния 
български съд. 
 
Чл. 29. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското и 
търговското законодателство на Република България. 
 
Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 
 
 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 
 
………………………                                                          ……………………… 
д-р Веселин Божков                                                         (име, длъжност) 
Председател на КРС 
 
 
 
……………………… 
Соня Маджарова 
Главен счетоводител на КРС  
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